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Πριν χρησιμοποιήσετε τη συ-
σκευή σας για πρώτη φορά, δια-

βάστε αυτές τις πρωτότυπες οδηγίες χρή-
σης, ενεργήστε σύμφωνα με αυτές και κρα-
τήστε τις για μελλοντική χρήση ή για τον 
επόμενο ιδιοκτήτη.
– Πριν από την πρώτη χρήση διαβάστε 

οπωσδήποτε τις υποδείξεις ασφαλείας 
αρ. 5.956-249!

– Η μη τήρηση των οδηγιών χρήσης, κα-
θώς και των υποδείξεων ασφαλείας, 
μπορεί να προκαλέσει βλάβες στη συ-
σκευή ή κινδύνους για τον χρήστη ή 
άλλα άτομα.

– Σε περίπτωση βλαβών κατά τη μεταφο-
ρά ειδοποιήστε αμέσως τον αντιπρό-
σωπό σας.

– Κατά το άνοιγμα της συσκευασίας, 
ελέγξτε το περιεχόμενο για τυχόν ελλεί-
ψεις σε εξαρτήματα ή για βλάβες.

Υποδείξεις για τα συστατικά (REACH)
Ενημερωμένες πληροφορίες για τα συστα-
τικά μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση: 
www.kaercher.com/REACH

� ΚΙΝΔΥΝΟΣ
Για άμεσα επαπειλούμενο κίνδυνο, ο οποί-
ος μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρό τραυμα-
τισμό ή θάνατο.
� ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Για ενδεχόμενη επικίνδυνη κατάσταση, η 
οποία μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρό τραυ-
ματισμό ή θάνατο.
� ΠΡΟΣΟΧΗ
Υπόδειξη για μια ενδεχομένως επικίνδυνη 
κατάσταση, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε 
ελαφρό τραυματισμό.
ΠΡΟΣΟΧΗ
Υπόδειξη για μια δυνητικά επικίνδυνη κατά-
σταση, η οποία μπορεί να έχει ως συνέπεια 
υλικές ζημίες.

� ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Η συσκευή δεν ενδείκνυται για την αναρρό-
φηση επιβλαβών για την υγεία σκονών.
ΠΡΟΣΟΧΗ
Η συσκευή αυτή προορίζεται για χρήση 
αποκλειστικά σε εσωτερικούς χώρους.
– Αυτή ηλεκτρική σκούπα για τάπητες 

προορίζεται για τον ξηρό καθαρισμό 
επιφανειών δαπέδων και τοίχων.

– Η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για χρή-
ση σε σκληρά δάπεδα.

Πίνακας περιεχομένων
Προστασία περιβάλλοντος  . . . EL 1
Διαβάθμιση κινδύνων . . . . . . . EL 1
Χρήση σύμφωνα με τους κανο-
νισμούς . . . . . . . . . . . . . . . . . . EL 1
Στοιχεία συσκευής . . . . . . . . . . EL 2
Χειρισμός  . . . . . . . . . . . . . . . . EL 2
Μεταφορά . . . . . . . . . . . . . . . . EL 2
Αποθήκευση . . . . . . . . . . . . . . EL 2
Φροντίδα και συντήρηση. . . . . EL 2
Αντιμετώπιση βλαβών . . . . . . . EL 3
Εγγύηση  . . . . . . . . . . . . . . . . . EL 4
Εξαρτήματα και ανταλλακτικά . EL 4
Δήλωση Συμμόρφωσης των 
Ε.Κ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EL 5
Τεχνικά χαρακτηριστικά . . . . . . EL 6

Προστασία περιβάλλοντος
Τα υλικά συσκευασίας είναι ανα-
κυκλώσιμα. Μην πετάτε τις συ-
σκευασίες στα οικιακά απορρίμ-
ματα, αλλά σε ειδικό σύστημα 
επαναχρησιμοποίησης.

Οι παλιές συσκευές περιέχουν 
ανακυκλώσιμα υλικά, τα οποία 
θα πρέπει να μεταφέρονται σε 
σύστημα επαναχρησιμοποίη-
σης. Οι μπαταρίες, τα λάδια και 
παρόμοια υλικά δεν επιτρέπεται 
να καταλήγουν στο περιβάλλον. 
Για το λόγο αυτόν η διάθεση πα-
λιών συσκευών πρέπει να γίνε-
ται σε κατάλληλα συστήματα 
συλλογής.

Διαβάθμιση κινδύνων

Χρήση σύμφωνα με τους 
κανονισμούς
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– Η συσκευή αυτή προορίζεται για επαγ-
γελματική χρήση, π.χ. σε ξενοδοχεία, 
σχολεία, νοσοκομεία, εργοστάσια, κα-
ταστήματα, γραφεία και εταιρείες ενοικι-
άσεως.

Για την εικόνα ανατρέξτε στη σελίδα 2
1 Ενδεικτική λυχνία (κόκκινη)
2 Άγκιστρο καλωδίου, περιστρεφόμενο
3 Μετάθεση χειρολαβής
4 Ακροφύσιο αρμών
5 Ακροφύσιο ταπετσαριών επίπλων
6 Πινακίδα τύπου
7 Ελαστικός σωλήνας αναρρόφησης 

στην κεφαλή βούρτσας
8 Κλείδωμα της σακούλας φίλτρου
9 Σακούλα φίλτρου
10 Απασφάλιση κουμπιού βουρτσών
11 Φίλτρο προστασίας κινητήρα
12 Περίβλημα φίλτρου
13 Κλείδωμα του φίλτρου προστασίας του 

κινητήρα
14 Κλείδωμα του περιβλήματος φίλτρου
15 φίλτρο απαερίων
16 Κοχλίας συγκράτησης του πλευρικού 

τμήματος
17 Πλαϊνό τμήμα
18 Περιστροφικό μάνταλο του καλύμματος 

βουρτσών
19 Κεφαλή βούρτσας
20 Κύλινδρος βούρτσας
21 Κάλυμμα βούρτσας
22 Νήμα ένδειξης (κόκκινο)
23 Κουμπί ρύθμισης ύψους πέλους
24 Καπάκι φίλτρου
25 Κύριος διακόπτης
26 Σωλήνας αναρρόφησης
27 Εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης
28 Χειρολαβή
29 Καλώδιο τροφοδοσίας

 Συνδέστε το ρευματολήπτη στην πρίζα.
 Θέστε τη συσκευή σε λειτουργία από το 

γενικό διακόπτη.

 Ρυθμίστε το ύψος πέλους με το κουμπί 
της κεφαλής βούρτσας.

 Εκτελέστε τον καθαρισμό.

Εικόνα 
ΠΡΟΣΟΧΗ
Κατά την αναρρόφηση με το λάστιχο αναρ-
ρόφησης η κεφαλή της βούρτσας δεν επι-
τρέπεται να τοποθετείται με τον περιστρε-
φόμενο κύλινδρο βούρτσας σε μοκέτες με 
σγουρό βελούδο. Σε περίπτωση μεγάλης 
παραμονής του περιστρεφόμενου κυλίν-
δρου βούρτσας ενδέχεται να πάθει βλάβη ή 
να καταστραφεί η μοκέτα.

 Απενεργοποιήστε τη συσκευή από το 
γενικό διακόπτη.

 Βγάλτε το ρευματολήπτη.

� ΠΡΟΣΟΧΗ
Κίνδυνος τραυματισμού και βλάβης! Κατά 
τη μεταφορά λάβετε υπόψη το βάρος της 
συσκευής.
 Κατά τη μεταφορά με οχήματα, ασφαλί-

στε τη συσκευή έναντι ενδεχόμενης ολί-
σθησης και ανατροπής, σύμφωνα με τις 
εκάστοτε ισχύουσες κατευθυντήριες 
οδηγίες.

� ΠΡΟΣΟΧΗ
Κίνδυνος τραυματισμού και βλάβης! Κατά 
την αποθήκευση λάβετε υπόψη το βάρος 
της συσκευής.
Η συσκευή αυτή μπορεί να αποθηκεύεται 
μόνο σε εσωτερικούς χώρους.

� ΚΙΝΔΥΝΟΣ
Πριν από όλες τις εργασίες στη συσκευή, 
απενεργοποιήστε τη συσκευή και τραβήξτε 
το φις από την πρίζα.

Στοιχεία συσκευής

Χειρισμός
Ενεργοποίηση της μηχανής

Λειτουργία καθαρισμού
Λειτουργία κυλινδρικής βούρτσας

Λειτουργία σωλήνα αναρρόφησης

Απενεργοποίηση της μηχανής

Μεταφορά

Αποθήκευση

Φροντίδα και συντήρηση
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 Καθαρίστε την κυλινδρική βούρτσα.

 Ελέγξτε τη φθορά της κυλινδρικής 
βούρτσας.

Υπόδειξη: Μπορείτε να διαπιστώσετε το 
βαθμό φθοράς συγκρίνοντας τη βούρτσα 
με το νήμα ένδειξης, το οποίο έχει διαφορε-
τικό χρώμα. Εάν οι μαύρες τρίχες βρίσκο-
νται στο ίδιο ύψος με τις κόκκινες, τότε η κυ-
λινδρική βούρτσα πρέπει να αντικαταστα-
θεί.

 Εάν είναι αναγκαίο, αποσυναρμολογή-
στε το κάλυμμα της βούρτσας: Στρίψτε 
τα περιστρεφόμενα μάνταλα κατά 90° 
και αφαιρέστε το κάλυμμα της βούρ-
τσας.

 Κόψτε με ένα ψαλίδι και αφαιρέστε τρί-
χες και ίνες που έχουν τυλιχτεί στον κύ-
λινδρο της βούρτσας.

 Απασφαλίστε και αφαιρέστε το κάλυμ-
μα φίλτρου.

Εικόνα 
 Περιστρέψτε τον κλείδωμα της σακού-

λας φίλτρου προς τα δεξιά. Σφραγίστε, 
αφαιρέστε και πετάξτε τη σακούλα φίλ-
τρου.

Εικόνα 
 Τοποθετήστε μια νέα σακούλα φίλτρου 

και περιστρέψτε το κλείδωμα της σα-
κούλας προς τα αριστερά.

 Τοποθετήστε και ασφαλίστε το καπάκι 
φίλτρου.

 Απασφαλίστε και αφαιρέστε το κάλυμ-
μα φίλτρου.

 Πιέστε προς τα πάνω το κλείδωμα του 
περιβλήματος φίλτρου και αφαιρέστε το 
περίβλημα.

 Αφαιρέστε το φίλτρο εξαγωγής αέρα 
από το περίβλημά του.

 Τοποθετήστε στο περίβλημα ένα νέο 
φίλτρο εξαγωγής αέρα.

 Τοποθετήστε και ασφαλίστε το περί-
βλημα φίλτρου.

 Τοποθετήστε και ασφαλίστε το καπάκι 
φίλτρου.

 Απασφαλίστε και αφαιρέστε το κάλυμ-
μα φίλτρου.

 Πιέστε προς τα πάνω το κλείδωμα του 
φίλτρου προστασίας του κινητήρα. 
Αφαιρέστε το φίλτρο προστασίας του κι-
νητήρα και πετάξτε το.

 Τοποθετήστε ένα νέο φίλτρο προστα-
σία του κινητήρα και κλειδώστε το.

 Τοποθετήστε και ασφαλίστε το καπάκι 
φίλτρου.

 Αποσυναρμολογήστε το πλευρικό τμή-
μα με το βοήθεια ενός κέρματος.

 Τραβήξτε προς τα έξω την κυλινδρική 
βούρτσα και πετάξτε την.

 Τοποθετήστε έναν καινούργιο κύλινδρο 
βουρτσών.

 Ξανατοποθετήστε το πλευρικό τμήμα.

� ΚΙΝΔΥΝΟΣ
Πριν από όλες τις εργασίες στη συσκευή, 
απενεργοποιήστε τη συσκευή και τραβήξτε 
το φις από την πρίζα.

Εικόνα 

Εικόνα 

Εικόνα 
Υπόδειξη: Αν είναι αναγκαίο, αποσυναρ-
μολογήστε το κάλυμμα της βούρτσας (βλ. 
"Καθαρισμός της κυλινδρικής βούρτσας").

Χρονικά διαστήματα συντήρησης
Καθημερινά

Εβδομαδιαίως

Καθαρισμός του κυλίνδρου της 
βούρτσας

Αντικατάσταση σακούλας φίλτρου

Αλλαγή φίλτρου ακάθαρτου αέρα

Αντικατάσταση του φίλτρου 
προστασίας του κινητήρα

Αλλαγή της κυλινδρικής βούρτσας

Αντιμετώπιση βλαβών

Αντιμετώπιση φραγών
Σωλήνας αναρρόφησης/ελαστικός 
σωλήνας αναρρόφησης

Ελαστικός σωλήνας αναρρόφησης 
στην κεφαλή βούρτσας

Κυλινδρική βούρτσα/κεφαλή βούρτσας
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– Δεν υπάρχει ηλεκτρική τάση.
 Ελέγξτε την πρίζα και την ασφάλεια της 

παροχής ρεύματος.
 Ελέγξτε το καλώδιο τροφοδοσίας και το 

φις της συσκευής.
– Ο θερμοδιακόπτης απενεργοποίησε 

τον κινητήρα λόγω υπερθέρμανσης.
 Αντικαταστήστε το φραγμένο φίλτρο ή 

απομακρύνετε τα αντικείμενα που φρά-
ζουν το σωλήνα αναρρόφησης.

Όταν κρυώσει η συσκευή, θα είναι και πάλι 
έτοιμη για λειτουργία.

Υπόδειξη: Η κυλινδρική βούρτσα διαθέτει 
σύνδεσμο ολίσθησης, ο οποίος απασφαλί-
ζεται κατά την αναρρόφηση πολύ μεγάλων 
αντικειμένων που μπορεί να προκαλέσουν 
φραγή.
Υπόδειξη: Ο σύνδεσμος ασφαλίζεται μό-
νον όταν τεθεί εκτός λειτουργίας η συ-
σκευή, παράγοντας έναν ισχυρό ήχο τριξί-
ματος.
 Ελέγξτε την κυλινδρική βούρτσα για 

αντικείμενα που μπορούν να προκα-
λούν φραγή και απομακρύνετέ τα κατά 
περίπτωση.

Ο ήχος δεν θα επαναληφθεί κατά τη νέα 
ενεργοποίηση της συσκευής.

 Ελέγξτε την κυλινδρική βούρτσα για 
αντικείμενα που μπορούν να προκα-
λούν φραγή και απομακρύνετέ τα κατά 
περίπτωση.

 Απομακρύνετε τα αντικείμενα που προ-
καλούν φραγή στην κεφαλή της βούρ-
τσας, στο σωλήνα αναρρόφησης και 
στον ελαστικό σωλήνα αναρρόφησης.

 Αντικαταστήστε τη σακούλα φίλτρου.
 Αντικαταστήστε το φίλτρο απαερίων ή 

το φίλτρο προστασίας του κινητήρα.
 Ελέγξτε εάν είναι σωστά ρυθμισμένο το 

κουμπί ρύθμισης του ύψους πέλους.
 Αντικαταστήστε την κυλινδρική βούρ-

τσα.

 Απομακρύνετε τα αντικείμενα που προ-
καλούν φραγή στην κεφαλή της βούρ-
τσας, στο σωλήνα αναρρόφησης και 
στον ελαστικό σωλήνα αναρρόφησης.

 Αντικαταστήστε τη σακούλα φίλτρου.

Αν δεν διορθωθεί η βλάβη, πρέπει να γί-
νει έλεγχος της συσκευής από την υπη-
ρεσία εξυπηρέτησης πελατών.

Σε κάθε χώρα ισχύουν οι όροι εγγύησης 
που εκδόθηκαν από την αρμόδια εταιρία 
μας προώθησης πωλήσεων. Αναλαμβά-
νουμε τη δωρεάν αποκατάσταση οποιασ-
δήποτε βλάβης στη συσκευή σας, εφόσον 
οφείλεται σε αστοχία υλικού ή κατασκευα-
στικό σφάλμα, εντός της προθεσμίας που 
ορίζεται στην εγγύηση. Σε περίπτωση που 
επιθυμείτε να κάνετε χρήση της εγγύησης, 
παρακαλούμε απευθυνθείτε με την απόδει-
ξη αγοράς στο κατάστημα από το οποίο 
προμηθευτήκατε τη συσκευή ή στην πλησι-
έστερη εξουσιοδοτημένη υπηρεσία τεχνι-
κής εξυπηρέτησης πελατών μας.

– Επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται μόνο 
εξαρτήματα και ανταλλακτικά, τα οποία 
έχουν την έγκριση του κατασκευαστή 
Τα γνήσια αξεσουάρ και ανταλλακτικά 
παρέχουν την εγγύηση της ασφαλούς 
και άψογης λειτουργίας της μηχανής

– Μία επιλογή των ανταλλακτικών που 
χρειάζονται συχνότερα θα βρείτε στο τέ-
λος των οδηγιών χρήσης.

– Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με 
τα ανταλλακτικά μπορείτε να λάβετε στη 
διεύθυνση www.kaercher.com, τομέας 
Εξυπηρέτησης.

Ο κινητήρας δεν λειτουργεί

Τρίξιμο κατά την απενεργοποίηση

Μη ικανοποιητικό αποτέλεσμα 
αναρρόφησης

Ανάβει η κόκκινη ενδεικτική λυχνία

Υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών

Εγγύηση

Εξαρτήματα και ανταλλακτικά
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Δια της παρούσης δηλώνουμε ότι το μηχά-
νημα που χαρακτηρίζεται παρακάτω, με 
βάση τη σχεδίαση και την κατασκευή του, 
υπό τη μορφή που διατίθεται στην αγορά, 
πληροί στις σχετικές βασικές απαιτήσεις 
ασφαλείας και υγιεινής των οδηγιών της 
ΕΚ. Η παρούσα δήλωση παύει να ισχύει σε 
περίπτωση τροποποιήσεων του μηχανή-
ματος χωρίς προηγούμενη συνεννόηση 
μαζί μας.

5.957-726

Οι υπογράφοντες ενεργούν κατ' εντολή του 
και με εξουσιοδότηση της διεύθυνσης της 
επιχείρησης.

Υπεύθυνος τεκμηρίωσης:
S. Reiser

Alfred Karcher GmbH & Co. KG
Alfred-Karcher-Str. 28 - 40
71364 Winnenden (Germany)
Τηλ.: +49 7195 14-0
Φαξ: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2014/02/01

Δήλωση Συμμόρφωσης των 
Ε.Κ.

Προϊόν: Ηλεκτρική σκούπα ξηρών 
ρύπων

Τύπος: 1.023-xxx
Τύπος: 1.435-xxx
Σχετικές οδηγίες των Ε.Κ.
2006/42/EK (+2009/127/EK)
2004/108/EΚ
2011/65/EE
2009/125/EΚ
Εφαρμοσθέντα εναρμονισμένα πρότυ-
πα
EN 55014–1: 2006+A1: 2009+A2: 2011
EN 55014–2: 1997+A1: 2001+A2: 2008
EN 60335–1
EN 60335–2–69
EN 61000–3–2: 2006+A1: 2009+A2: 2009
EN 61000–3–3: 2013
EN 62233: 2008
EN 50581
EN 60312: 2013
Εφαρμοσθέντα εθνικά πρότυπα
-
Eφαρμοστέοι κανονισμοί
666/2013

CEO Head of Approbation
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Τεχνικά χαρακτηριστικά
CV 30/1 CV 38/1

Τάση ηλεκτρικού δικτύου V 220-240 220-240
Συχνότητα Hz 1~ 50/60 1~ 50/60
Ποσότητα αέρα (μέγ.) l/s 48 48
Υποπίεση (μέγ.) kPa (mbar) 20,7 (207) 20,7 (207)
Κατηγορία προστασίας II II

Μήκος x Πλάτος x Ύψος mm 1220 x 310 x 320 1220 x 390 x 320
Πλάτος κυλινδρικής βούρτσας mm 300 380
Τυπικό βάρος λειτουργίας kg 8,6 9,2
Θερμοκρασία περιβάλλοντος (μέγ.) °C +40 +40
Μετρούμενες τιμές κατά EN 60335-2-69
Επιτρεπόμενη στάθμη ηχητικής ισχύος 
LpA

dB(A) 67 67

Αβεβαιότητα KpA dB(A) 2 2
Κραδασμοί στο χέρι/στο βραχίονα m/s2 <2,5 <2,5
Αβεβαιότητα K m/s2 0,2 0,2
Οικολογική σχεδίαση κατά 666/2013
Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης -- D C
Ενδεικτική ετήσια κατανάλωση ενέργει-
ας

kWh/a 42,4 37,8

Κατηγορία καθαρισμού ταπήτων -- D D
Κατηγορία εκπομπής σκόνης -- F F
Στάθμη ηχητικής ισχύος LWA dB(A) 80 80
Εφαρμοζόμενη ονομαστική ισχύς W 1000 1000

Καλώδιο 
τροφοδοσί-
ας δικτύου

H05VV-F 2x1,0 mm2

Αριθ. ανταλλ. Μήκος καλω-
δίου

EU 4.649-002.0 12 m
GB 4.649-003.0 12 m
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